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تأليف: شن جي - يون
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ترجمة: أيهم الصباغ 

عن المؤلفة:

اِب  تخرجِت املوؤلفُة �ضن جي- يون يف جامعة كوريا. اأنتجِت العديَد من برامِج وكتِب الأطفاِل امل�ضورِة، وهي ع�ضٌو فاعٌل حاليًا يف جمعيٍة للُكتَّ

تدعى »اإيالى بوك�ص«. األفْت عناويَن مثَل »كتٌب م�ضورٌة ملْن مل يتعلموا امل�ضي«، »كتُب بامل امل�ضورة«، »ما هذا ؟«، »اأمي، لقد انتهيت«، »راوي ق�ض�صِ 

الريا�ضيات«، »زن زن اأنا النحلُة، حاوْل اأن مت�ضْك بي«، »تريُد اأن ت�ضبَح �ضديقي ؟«، و»خميٌف للغاية«، اإلخ. 

عن الرّسامة:    

عملْت ت�ضوي هاي- يونغ ر�ضامًة ل�ضنواٍت عديدٍة، و�ضاركْت يف ر�ضِم العديِد من كتِب الأطفاِل امل�ضورِة، مبا ي�ضمُل على �ضبيِل املثاِل كتاَب »باريديغي«، 

كتاَب »البيُت ذو الباِب الأزرق«، وكتاَب »م�ضاهرُي يف كوريا«، اإلخ.   

التي شربتِ الوصفَة السحرية
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كانْت تعي�ُش يف الأياِم اخلوايل �ساحرٌة تدعى واندا ال�ساحرُة الك�سول.  

كاَن حلمها يدوُر حوَل عدمِ القياِم ب�سيٍء على الإطالق. قررْت يف اأحِد الأياِم

ُنها من ال�ستمتاِع باحلياِة دوَن اأن حترَك اإ�سَبعها.   اأن ت�سنَع و�سفًة �سحرية، ُتكِّ

ولكنها مل توّد اأن تكلَف نف�سها عناَء �سنِع الو�سفِة ال�سحريِة، فقامْت

بنطِق كلماتها ال�سحرية:»اآبراكادابرا اآبراكادابرا، اأح�رضي يل طاهيًة رائعة !«. 

ظهرْت على الفوِر امراأٌة تدعى العمُة �سانعُة الكعِك

بينما كانْت ت�سنُع الكعَك والب�سكويَت يف منزلها. 

طلبْت واندا ال�ساحرُة الك�سوُل منها اأن ت�سنَع الو�سفَة ال�سحرية.





اأ�سابُع اأرجِل �سفادَع ملتحمٍة، جذوُر نبتٍة زهريٍة، ري�ٌش من ذيِل غراب...

و�سعِت العمُة �سانعُة الكعِك املكوناِت الغريبَة يف ِقدٍر كبرية.

كاَن يتعنُي عليها اأن حتركها باجتاِه عقارِب ال�ساعِة مئَة مرٍة،

وعك�َش عقارِب ال�ساعِة مئَة مرٍة اأخرى. 

واأن حتركها يف ما بعُد ثالَثمئِة مرٍة، وهي واقفٌة على يديها، 

با�ستخداِم امللعقِة بني اأ�سابِع قدميها.

كاَن من ال�سعِب جداً القياُم بذلَك، ولكنها وا�سلِت التحريَك،

كي تتمكَن من العودِة اإىل املنزِل باأ�رضِع وقٍت ممكن. 

اأكلْت واندا ال�ساحرُة الك�سوُل، اأثناَء ذلَك، كعَك وب�سكويَت العمِة ال�سهي.





انتهِت العمُة �سانعُة الكعِك اأخرياً من �سنِع الو�سفِة ال�سحرية.  

اأخربْت واندا ال�ساحرَة الك�سوَل اأنها �ستعوُد اإىل املنزل،  

ولكنَّ ال�ساحرَة اأرادِت املزيَد من الكعك. 

حتدثْت قائلًة: »يجُب اأن تبَقي هنا ل�سنِع الكعِك يل«. 

�سعرِت العمُة �سانعُة الكعِك با�ستياٍء كبري، 

و�رضبِت الو�سفَة ال�سحريَة ل�سدِة غ�سبها.

وقْد اأدركِت ال�ساحرُة بعَد وقٍت ق�سرٍي ما فعلت.  





األَقِت ال�ساحرُة العمَة يف �سجٍن حجري اجلدران.

مل يكْن اأحٌد هناَك لي�سمَعها ت�رضُخ طلبًا للنجدة.

نظرْت بوجهها ال�ساحِب، وهي املرهقُة، اإىل ح�سًى �سغريٍة

رُة...  وقالْت لنف�سها: »اأيتها احل�سى املدوَّ

لو كنِت فئرانًا، حل�سلُت على الأقِل على بع�ِش الأ�سدقاء«.  

حتركِت احل�سى، ب�سورٍة مفاجئٍة، وحتولْت اإىل فئران.

قالِت العمُة: »اآاآه، كْم هذا �سحري !«. 







قالْت اإحدى الفئراِن للعمِة �سانعِة الكعِك:

»ل تتفاجئي. لقد �رضبِت الو�سفَة ال�سحرية«. 

اأدركِت العمُة الآَن ما للو�سفِة ال�سحريِة من قوة.

قالْت بحما�سٍة:

»نعْم، ميكنني ا�ستخداُم ال�سحِر للخروِج من هنا«. 

اأخرجْت بع�َش قطِع الب�سكويِت مثلثِة ال�سكِل من جيبها  

ثمَّ نطقْت كلماِتها ال�سحرية:

»اآزوما زوما زوم !

حتّويل اأيتها القطُع املثلثُة اإىل من�ساٍر معدين !

قومي باملطلوِب اأيتها الكلماُت ال�سحرية !«.

حتولْت قطُع الب�سكويِت، يف َطرفِة عنٍي، اإىل من�ساٍر معدين.  

قطعِت العمُة ق�سباَن الباِب املعدنيَة بوا�سطِة املن�ساِر املعدين.



هربِت العمُة �سانعُة الكعِك من ال�سجن ومرْت من

غرفِة املعي�سِة، حيث كانْت واندا ال�ساحرُة الك�سوُل تغطُّ

يف نوٍم عميق. 

ت�سلّلِت العمُة على اأطراِف اأ�سابِع قدميها اإىل باِب القلعِة،

حيث كانْت تناُم قطُة ال�ساحرِة ال�سوداُء اأي�سًا. 

، وزجمرْت لتهاجَم العمة. لكنَّ القطَة ا�ستيقظْت، ل�سوِء احلظِّ

نطقِت العمُة كلماتها ال�سحريَة �رضيعًا: »اآزوما زوما زوم !

حتّويل اأيتها القطُع القرميديُة امل�ستطيلُة اإىل كلٍب كبري !«.  

حتّولْت قطُع القرميِد، يف َطرفِة عنٍي، اإىل كلٍب كبرٍي،   

طارَد القطَة ال�سوداَء اإىل م�سافٍة بعيدة.







تّكنِت العمُة �سانعُة الكعِك من الو�سوِل ب�سالٍم اإىل باِب القلعة، 

لكنها فوجئْت للغايِة حنَي فتحِت الباَب، حيُث كانْت قلعُة 

ال�ساحرِة معلقًة يف الهواء.

َ على العمِة اإيجاُد طريقٍة للهبوِط ب�سالٍم على الأر�ض. تعينَّ

اأخرجِت العمُة بع�َش قطِع الكعِك املدّورِة من جيبها.



�سطرِت العمُة بع�سًا من قطِع الكعِك املدّورِة اإىل الن�سِف،

ثمَّ قالْت: »اآزوما زوما زوم!

حتّويل اأيتها القطُع الدائريُة، ون�سُف الدائريِة، اإىل طائٍر كبري!«.

حتّولْت قطُع الكعِك، يف َطرفِة عنٍي، اإىل طائٍر كبري.  

ركبِت العمُة على طائِر الكعِك الكبرِي برفقِة فئراِن احل�سى، 

ومن�ساِر الب�سكويِت، وكلِب القرميد. 





وبينما كانوا يطريوَن اإىل منزِل العمِة، حلَق بهْم �رضٌب من الغرباِن  

ينعُق: »لُنم�سَك الطائَر الكبري«.  

اأمرِت العمُة �سانعُة الكعِك ب�رضعٍة: 

»اأيها الطائُر الكبرُي، لنختبئ يف غابِة املثلَّثات !«. 



مل يكْن يف تلَك الغابِة اإل اأ�سياٌء مثلَّثُة ال�سكِل يف كلِّ اأرجائها.

اأ�سجاٌر مثلَّثٌة، �سخوٌر مثلثٌة، بحريٌة مثلَّثٌة، وما اإىل ذلك. 

قالِت العمُة �سانعُة الكعك: 

ُ علينا اأن نعرَب البحريَة بعيداً عن الغربان«.  »يتعنيَّ



قالِت العمُة �سانعُة الكعِك، بعَد اأن جمعْت بع�َش الأ�سياِء املثلثة:

»اآزوما زوما زوم !

حتّويل اأيتها الأ�سياُء املثلثُة الطويلُة، امل�ستويُة، الكبريُة وال�سغريُة، 

اإىل قارٍب �رضاعي !«. 

حتّولْت تلَك الأ�سياُء املثلثُة، يف َطرفِة عنٍي، اإىل قارٍب �رضاعي.

ركبِت العمُة واأ�سدقاوؤها القارَب املثلَّث، وعربوا البحرية. 







ذهبْت واندا ال�ساحرُة الك�سوُل اإىل ال�سجِن، حنَي ا�ستيقظْت، 

تفكُر يف تناوِل قطِع الكعِك والب�سكويِت ال�سهية.

لكنها اكت�سفْت اأن العمَة مل تكْن يف ال�سجن.

ِتها، وهي ت�ست�سيُط غ�سبًا، ركبِت ال�ساحرُة على مق�سَّ

بغيَة الإم�ساِك بالعمة.



ظهرْت واندا ال�ساحرُة الك�سوُل

مبجرِد اأن غادرِت العمُة �سانعُة الكعِك القارَب ال�رضاعي.

نطقِت ال�ساحرُة كلماِتها ال�سحرية:

»اآبراكادابرا اآبراكادابرا ! حوِّليني اإىل ذئٍب ذي اأنياٍب حادة !«. 

نطقِت العمُة كلماِتها ال�سحريَة اأي�سًا: »اآزوما زوما زوم !

حتوَّيل اأيتها الدوائُر، واملثلَّثاُت، وامل�ستطيالُت 

اإىل اأ�سٍد قوي!«. 

لْت كلُّ الدوائِر، واملثلَّثاِت، وامل�ستطيالِت،   حتوَّ

التي كانْت قْد حتولْت اإىل الكلِب، والطائِر، والقارِب ال�رضاعي، اإىل اأ�سٍد �سخم. 





قالْت واندا ال�ساحرُة الك�سوُل: »الذئُب لي�َش قويًا مبا يكفي،

حوِّليني اإىل تّننٍي ينفُث كراِت النار !«. 

نفَث التننُي كراِت الناِر على الأ�سِد،

الذي احرتَق ذيلُه بالكامل.

قالِت العمُة �سانعُة الكعِك ب�رضعٍة: »اآزوما زوما زوم !

حتّويل اأيتها الدوائُر، واملثلثاُت، وامل�ستطيالُت

ٍن من النار !«.  اإىل اإن�ساٍن اآيٍل حم�سَّ

حتّولْت جميُعها، يف َطرفِة عنٍي، اإىل اإن�ساٍن اآيل. 





ُن من الناِر التّننَي بقب�ستِه القوية. �رضَب الإن�ساُن الآيلُّ املح�سَّ

�سقَط التّننُي على الأر�ِش، لتعوَد واندا ال�ساحرُة الك�سوُل اإىل �سورتها الأ�سلية. 

قالِت العمُة ب�رضعٍة: »اآزوما زوما زوم !

حتوَّيل اأيتها الدوائُر، واملثلَّثاُت، وامل�ستطيالُت

اإىل �ساروخ !«. 

حتولْت جميُعها، يف َطرفِة عنٍي، اإىل �ساروخ.

حمَل ال�ساروُخ ال�ساحرَة ال�رضيرَة بعيداً عن هذا العامل. 





عادِت العمُة �سانعُة الكعِك اإىل املنزِل مَع اأ�سدقاِئها:

فئراُن احل�سى، من�ساُر الب�سكويِت، كلُب القرميِد، وطائُر الكعك.

باَت مبقدوِرها �سنُع الكعِك والب�سكويِت ال�سهيِّ جمدداً.

وعمدْت، من وقٍت لآخَر، اإىل الإبحاِر اإىل اأماكَن جميلٍة 

على منِت القارِب ال�رضاعيِّ برفقِة اأ�سدقائها. 





فهُم مبادئ  متعلقٍة بالرياضيات:
الحيِّزُ واألشكال، تكويُن األشكال   

»العمُة �سانعُة الكعِك، التي �رضبْت الو�سفَة ال�سحرية« هي ق�سٌة عن العمِة �سانعِة 

الكعِك التي ُت�سجُن يف قلعِة �ساحرٍة ك�سوٍل، وت�رضُب بال�سدفِة جرعًة �سحريًة 

تكنها من القياِم بال�سحر. 

اإح�ساَر  عمٍل،  باأي  القياِم  ترغُب يف  تكْن  مل  التي  الك�سوُل،  ال�ساحرُة  واندا  تقرُر 

�سخ�ٍش لي�سنَع اجلرعَة ال�سحريَة لها، وقْد كاَن ذلَك ال�سخ�ُش العمَة �سانعَة الكعك. تخرُب 

�سنَع  اأنهْت  اإن  املنزِل  اإىل  العودُة  مبقدورها  �سيكوُن  باأنه  العمَة  الك�سوُل  ال�ساحرُة  واندا 

الو�سفاِت ال�سحريِة كافة.

ولكنَّ ال�ساحرَة غرّيْت راأيها حني تذوقِت الكعَك ال�سهي الذي كانِت العمُة قْد �سنعته. قررِت 

و. ما الذي �سيحدُث للعمِة الآن ؟    العمُة الغا�سبُة �رضَب اجلرعِة ال�سحريِة التي �سنعتها للتَّ

اأ�سكاٍل  اإىل  متعددٍة  مواَد  كيفيِة حتوِل  تتمثُل يف  التي  التحوِل  عمليَة  الق�سُة  هذِه  ُتظهُر 

مالئمٍة، بغيَة جتنِب هجماِت ال�ساحرِة التي تتغرُي من حلظٍة اإىل اأخرى. 

ا�ستخداِم مواَد  ال�سخوِر، والكعِك، والقرميد. ميكنَك، عرَب  تثلِت املواُد امل�ستخدمُة هنا يف 

متعددٍة، خمتلفِة الأ�سكاِل، اأن تراقَب عمليَة الت�سكِل اجلديدِة لأٍي من الأ�سياء. ميكُن لالأطفاِل 

اأن يحظوا بوجهاِت نظٍر جديدٍة وخمتلفٍة عرَب النظِر اإىل الطرِق العديدِة التي ميكُن اأن جتتمَع 

بوا�سطتها الأ�سكاُل املختلفُة لتكوَن اأ�سياًء جديدة.  

تناق�ْش مع طفلَك حوَل الأ�سياِء التي ي�ستخدمها يف الو�سِط املحيِط، واأ�سكالها، والأ�سكاِل 

التي اجتمعْت لتكوَن تلَك الأ�سياء. �ستكت�سُف اأن الطفَل �سيدرُك اأن بيئتنا مليئٌة بالعديِد من 

الأ�سكاِل املختلفة.    

رياضيات: العمُة صانعُة الكعِك، التي شربْت الوصفة السحرية

برامُج تعليميٌة لرو�سِة الأطفال- فهُم مبادئ اأ�سا�سيٍة حول احليِز والأ�سكال
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القطُع السبع

اأهداُف اللعبة: �سنُع اأ�سكاٍل خمتلفٍة بوا�سطِة قطٍع هند�سية.  

اأقالُم  املربع،  املقوَّى  الورِق  من  طبقانِ  الـلعبة:  مـواُد 

، �ساعٌة للتوقيت. ر�سا�ٍص، م�سطرٌة، مق�صٌّ

ار�سم خطوطًا على الورِق كما يف 

ال�سورة وق�سها اإىل �سبِع قطع. جهز 

جمموعًة من �سبِع قطٍع اإ�سافية كي 

تلعَب مع �سديقك.  

 ا�سنع عدة اأ�سكاٍل ذات مغزى بوا�سطِة 

القطِع ال�سبع. ميكنَك اأن تبداأ بقطعتنِي 

اأواًل، ثم ت�سيَف قطعًا اأخرى.   

ميكُن لالعِب الذي يبداأ اأواًل اأن يختاَر قطعًا 

له.  التابعِة  ال�سبِع  القطِع  جمموعِة  من 

ذا  �سكاًل  ي�سنعا  اأن  الالعَبنِي  على  يتعني 

مغزى بوا�سطِة املجموعِة التي ميلكها كل 

ن ما �سنَع الالعُب االآخر، واأخربه منهما خالَل 30 ثانية.  خمِّ

مبا �سنعت. 

المستوى الثاني: صنُع أشكاٍل هندسية



يمكنني أن أصبَح ساحرًا

ما الذي �سيحدُث اإن �رضبَت الو�سفَة ال�سحريَة ذاتها التي �رضبتها 

العمُة �سانعُة الكعك ؟ �سي�سبُح مبقدورَك حتويُل الأ�سكاِل 

املتعددِة اإىل اأ�سياء اأخرى اأي�سًا. ما راأيَك اأن ت�رضَب الو�سفَة 

ال�سحريَة وترى بنف�سك ؟

حتويل اأيتها القطُع املثلثُة 

وامل�ستطيلُة من الب�سكويِت 

اإىل ت�ساٍح !



حتويل اأيتها القطُع 

القرميديُة امل�ستطيلُة اإىل 

زرافٍة !

حتويل اأيتها الدوائُر، 

واملثلثاُت، وامل�ستطيالُت  

اإىل اأرنٍب !

حتويل اأيتها القطُع الدائريُة 

ون�سُف الدائريِة من 

الب�سكويِت اإىل زهرٍة !

المستوى الثاني: صنُع أشكاٍل هندسية



صنُع أشكاٍل هندسيٍة بواسطِة ورقٍة ملونة

املواُد املطلوبُة: ورقٌة ملونٌة، مق�ٌش، �سمٌغ، اأقالُم تلويٍن خ�سبية. 

• ق�شَّ الورقَة امللونَة اإىل اأ�سكاٍل مثلثٍة وم�ستطيلة.   

• ق�شَّ الورقَة امللونَة اإىل اأ�سكاٍل دائريٍة ون�سف دائريٍة اأي�سًا.  



فلن�سنِع الآَن �سيئًا اآخَر بوا�سطِة تلَك القطع ! 

ميكنَك اأن ت�سنَع اأ�سكاًل 

اأف�سَل من تلَك التي لدّي.

حافلٌة

طائرٌة

مهرٌِّج طويُل الأرجِل

المستوى الثاني: صنُع أشكاٍل هندسية



العمُة صانعُة الكعِك، التي 
شربْت الوصفَة السحرية

قمي�ص �أخري


